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Pengaruh Environmental Performance terhadap Economic
Performance
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2017)
Riska Nur Aisiyah
IAIN Surakarta
Abstract
This research aims to determine the impact of the company’s environmental
performance on the company’s economic performance. Independent
variables in this study are environmental performance measured by
PROPER scores, while the dependencies of the variables are economic
performance measured using ROA. With a quantitative approach,
hypotheses in the study were tested using regression analysis. The samples
in this study were 41 manufacturing companies selected using purposivesampling techniques. The results of this study show that environmental
performance has no effect on the company’s economic performance.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan
perusahaan terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan yang
diukur dengan skor PROPER, sedangkan variabel dependennya adalah
kinerja ekonomi yang diukur menggunakan ROA. Dengan pendekatan
kuantitatif, hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis
regresi. Sampel dalam penelitian ini adalah 41 perusahaan
manufaktur yang dipilih menggunakan teknik purposive-sampling.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak
berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan.
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PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial haruslah berinteraksi dengan
manusia lain termasuk dengan alam. Dari interaksi antara kegiatan
ekonomi dan lingkungan muncul berbagai dampak salah satunya
yaitu kerusakan lingkungan. Hal itu mulai dirasakan berbagai
pihak seiring dengan berkembangnya dunia industri, salah
satunya yaitu pemanasan global. Namun selain berdampak negatif,
perkembangan industri juga berdampak positif. Menurut Anniela
(2012), perkembangan industri dapat membuka lapangan pekerjaan.
Sehingga perkembangan ekonomi semakin meningkat seiring adanya
perkembangan industri.
Masalah lingkungan bukan lagi merupakan isu yang baru.
persoalan lingkungan semakin menarik untuk dikaji karena
dampaknya semakin hari semakin terasa (Putra Dedi et al, 2017). Suatu
kinerja lingkungan yang buruk akan mengakibatkan kinerja ekonomi
dalam suatu perusahaan bertambah buruk. Jika kinerja lingkungan
mengalami permasalahan yang besar dalam suatu perusahaan akan
berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan sehingga akan merugikan
perusahaan itu sendiri. seperti halnya kasus PT RUM yang terletak
di Sukoharjo telah melakukan pencemaran lingkungan yaitu bau
yang menyengat, air sungai yang menjadi hitam, ikan-ikan mati, dan
lainnya. dalam kasus tersebut mengakibatkan terancam ditutupnya
perusahaan tersebut (Isnanto, 2017 : detik news.com).
Usaha dari pihak pemerintah untuk melestarikan kemampuan
lingkungan hidup telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 32 tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan
penegakan hukum. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan
Hidup bahkan telah membentuk program yang disebut dengan
PROPER sebagai bentuk penaatan lingkungan hidup perusahaanperusahaan di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam hal menilai kinerja
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lingkungan perusahaan dan memacu agar perusahaan semakin baik
dalam usaha peduli terhadap lingkungan. Respons baik atas program
PROPER sebagai penilaian kinerja lingkungan perusahaan terus
meningkat (www.mnlh.go.id).
Seperti hal di atas, banyak dampak negatif yang ditimbulkan
dari perusahaan manufaktur. namun disisi lain juga terdapat dampak
positi seperti bertambahnya lapangan pekerjaan dan lain-lain.
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Al-Tuwaijri et al, 2014
yang menatakan hasil adanya hubungan positif signifikan antara
environmental performance dengan economic performance. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh
antara economic performance dengan environmental performance. Adanya
fakta permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh
perusahaan manufaktur di Indonesia maka diajukan permasalahan
penelitian yaitu Apakah environmental performance memiliki pengaruh
terhadap economic performance ?
Kerangka Teoritis
Teori Stakeholder merupakan teori yang menjelaskan hubungan
antara perusahaan dengan stakeholder. Perusahaan bukanlah
entitas yang melakukan kegiatan operasinya untuk memenuhi
kepentingannya sendiri. Namun, perusahaan juga harus mampu
memberikan manfaat keberadaannya bagi stakeholder, sehingga
keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang
diberikan oleh para stakeholder (Ghozali & Chariri, 2007).
Selain dari teori di atas, penelitian ini juga menggunakan
teori legitimasi. Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi
perusahaan dengan masyarakat. Deegan dan Rankin (1996) dalam
Rahmawati et. al 2017, menyatakan bahwa organisasi/perusahaan
secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah
beroperasi di dalam norma–norma yang dijunjung masyarakat
dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar
(dilegitimasi). Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan
hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara
umum juga harus memperhatikan hak-hak publik.
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Perusahaan harus selalu memedulikan keadaan sosial di
sekitarnya, karena dengan kepedulian tersebut keberlangsungan
usaha perusahaan dapat terus berlanjut dan keberadaan perusahaan
dapat diterima masyarakat. Masyarakat akan selalu menilai kinerja
lingkungan yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan yang selalu
berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di
dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimacy gap maka
perusahaan tersebut dapat terus dianggap sah dalam masyarakat
dan dapat terus bertahan hidup (Rochmi, 2007).
Penelitian yang dilakukan Suratno, Darsono, dan Mutmainah,
(2006) menunjukkan hasil yaitu terdapat hubungan positif signifikan
antara environmental performance dengan economic performance yang
dihitung dengan return saham dikurangi dengan median return
industri, sehingga return saham bisa digunakan sebagai ukuran
dalam economic performance.Tinggi rendahnya kinerja ekonomi
suatu perusahaan dipengaruhi oleh kineja lingkungan melalui
pengungkapan kinerja lingkungan tersebut (Rohmah & Wahyudin,
2015). Semakin besar andil perusahaan di dalam kegiatan lingkungan,
maka semakin baik pula image perusahaan di mata stakeholder
maupun pengguna laporan keuangan. Dengan adanya image positif
tersebut, maka akan dapat menarik perhatian dari para stakeholder
maupun masyarakat. Sehingga pasar akan merespons secara positif
melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya return
saham perusahaan. Secara relatif banyak investor berminat untuk
membeli saham perusahaan guna menanamkan investasinya, hal
ini merupakan cerminan pencapaian economic performance. Maka
hubungan antara environmental performance terhadap economic
performance dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H1 : environmental performance berpengaruh positif terhdap
economic performance
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah mengikuti program
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PROPER. Dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling
method dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) tahun 2016-2017.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan
berturut-turut dalam periode penelitian.
3. Perusahaan manufaktur yang mengikuti PROPER (Program
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) pada tahun 2016-2017.
Variabel dan Devinisi Operasional Variabel
Economic Performance
Economic Performance adalah kinerja perusahaan yang secara
relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return
tahunan industri yang bersangkutan (Suratno et al, 2006). Dihitung
dengan rumus :

Environmental Performance
Environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam
menciptakan lingkungan yang baik (green) (Suratno et al, 2006).
Variabel ini diukur dengan menggunakan PROPER yang mencakup
peringkat perusahaan dalam 5 warna yang diberikan skor secara
berturut-turut. Skor 5 warna eas, skor 4 warna hijau, skor 3 warna
biru, skor 2 warna merah, dan skor 1 adalah warna hitam.
Teknik Analisis Data
Untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian
ini digunakan analisis regresi. Model rumus dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

Keterangan :
Y = Economic Performance
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X 		
		

= Environmental performance
= Konstanta
= Koefisien regresi dari variabel independen

PEMBAHASAN
Hasil pemilihan data sampel dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 1
Proses Seleksi Berdasarkan Kriteria
Keterangan

Jumlah

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2017

136

Mempublikasikan laporan keuangan tahunan (annual
report) tahun 2016-2017

(95)

Perusahaan yang mengikuti PROPER tahun 2016-2017

(41)

Jumlah Perusahaan Manufaktur yang dijadikan sampel

41

Jumlah Penelitian (2tahun X 41 sampel)

82

Sumber : www.idx.com dan www.menlh.com
Tabel 2
Descriptive Statistic

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS
Jumlah sampel variabel adalah 82 sampel. Dari hasil pengolahan
data dilihat bahwa nilai terendah variable dependen Environmental
Disclosure (Y) adalah sebesar 0,0388. Sementara nilai tertinggi
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Environmental Disclosure sebesar 0,0732, dengan nilai rata-rata
Environmental Disclosure sebesar 0,434 dan standar deviasi sebesar
0,01180. Dari hasil pengolahan data dilihat bahwa nilai terendah
variable independen Environmental Performance (X) sebesar -0,17877.
Sementara nilai tertinggi Environmental Performance sebesar -0,35523
dengan nilai rata-rata Environmental Performance sebesar 0,00 dan
standar deviasi sebesar 0,7557.
Pengujian Hipotesis
Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier

Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS
Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat t hitung untuk
setiap variabel sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel t (α: 0.05
dan df : n-1) sehingga α : 0.05 dan Df : 82-1 = 81 maka diperoleh
nilai t tabel sebesar 1,397. Maka dapat diambil simpulan variabel
environmental performance adalah nilai thitung sebesar 1,397 dan tingkat
signifikan sebesar 0,166< 0.05, dengan demikian Ho diterima dan
Ha ditolak yang bermakna bahwa tidak ada pengaruh Environmental
Performance terhadap Economic Performance.
Tabel uji t di atas secara statistik menunjukkan bahwa nilai t
Hitung sebesar 1,397. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan
nilai ttabel yaitu thitung>ttabel atau p-value<α. Namun SPSS menyediakan
nilai probabilitas (p-value) pada kolom sig. Apabila menggunakan nilai
tersebut, H0 diterima apabila p-value<α, dimana H0 adalah tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari Hasil pengolahan
data dapat diketahui nilai p-value 0,166. Apabila menggunakan
α=5%,maka nilai tersebut lebih besar sehingga H0 diterima yang
berarti tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen. Di mana peran perusahaan
dalam kinerja lingkungan tidak selalu membuat image positif bagi
perusahaan yang dapat menarik para investor untuk bekerja sama
dan menanamkan sahamnya pada perusahaan. Informasi mengenai
aktivitas atau kinerja perusahaan adalah hal yang sangat penting
bagi stakeholder khususnya investor sebab pengungkapan informasi
mengenai hal tersebut merupakan kebutuhan bagi stakeholder. Namun
tak memungkinkan bahwa stakeholder tidak begitu memperhatikan
informasi kinerja lingkungan perusahaan. informasi lingkungan
perusahaan hanya tertera sedikit dalam laporan tahunan perusahaan
sehingga banyak stakeholder yang tidak memperhatikan secara detail
informasi lingkungan perusahaan.
Dalam laporan tahunan perusahaan juga terdapat nilai program
kinerja lingkungan perusahaan selama satu periode yang disebut
PROPER. Hasil penilaian tersebut sangat penting untuk dijadikan tolak
ukur bagaimana kinerja lingkungan perusahaan beroperasi. Namun
tak sedikit stakeholder yang tidak begitu memperhatikan program
PROPER. Sehingga tinggi rendahnya environmental performance tidak
dipengaruhi oleh peringkat PROPER yang diperoleh perusahaan
tersebut.
Meskipun dengan peran perusahaan dalam kinerja lingkungan
membuat image yang baik bagi perusahaan sehingga dapat menarik
para investor untuk bekerja sama dan menanamkan sahamnya
pada perusahaan. Namun penelitian ini menunjukkan hasil lain
yaitu bahwa environmental performance tidak berpengaruh terhadap
economic performance. Hasil tersebut bahwa economic performance
dalam hal ini yaitu berkaitan dengan penjualan yang dilakukan
perusahaan. Lingkup penjualan dalam perusahaan sangat luas bahkan
sampai luar negeri. Sedangkan dampak lingkungan hanya dirasakan
oleh lingkungan yang dekat dengan perusahaan. Sehingga hasil ini
menolak penelitian Suratno, dkk. (2006) dan Alviana (2012) yang
mengindikasikan bahwa Environmental Performance tidak berpengaruh
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terhadap Economic performance, sehingga Hipotesis dalam penelitian
ini ditolak.
Hasil tersebut menolak adanya teori stakeholder bahwa suatu
keberadaan perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi
lingkungan. namun penelitian ini menolak hal tersebut bahwa
kinerja ekonomi tidak begitu melihat adanya dampak dari kinerja
lingkungan perusahaan. Begitu juga dengan teori Legitimasi bahwa
sebuah perusahaan wajib menjalankan norma dan aturan yang
berlaku. Hal tersebut memang wajib bagi suatu perusahaan. namun,
kinerja ekonomi atau identik dengan penjualan yang berorientasi
memperoleh laba kurang begitu memperhatikan adanya norma yang
berlaku.
KESIMPULAN
Penelitian menunjukkan bahwa environmental performance tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap economic performance. Hasil
tersebut bahwa economic performance dalam hal ini yaitu berkaitan
dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Lingkup penjualan
dalam perusahaan sangat luas bahkan sampai luar negeri. Sedangkan
dampak lingkungan hanya dirasakan oleh lingkungan yang dekat
dengan perusahaan. sehingga penelitian ini menolak environmental
performance terhadap economic performance. Saran penelitian yang
akan datang sebaiknya menggunakan sampel dengan rentang waktu
yang lebih lama agar hasil pengujian lebih akurat.
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